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A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni
rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslat
(H/1487. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés
Az Európai ügyek bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a határozati javaslat részletes
vitáját.
Az Európai ügyek bizottsága a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel
a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Az Európai ügyek bizottsága a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján –
megtárgyalta a jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is,
hogy azok megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett az Európai ügyek bizottsága további
módosításra irányuló szándékot nem fogalmazott meg.
Az Európai ügyek bizottsága a határozati javaslat részletes vitáját 2018. 10. 10. napján lezárta.

Melléklet
Az Európai ügyek bizottságának állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról
(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Székely Sándor (DK), Dr. László Imre (DK), Gyurcsány
Ferenc (DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Hajdu László (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Varju László (DK)
Módosítópont: H/1487/1/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás
[a ]Magyarország szuverenitásának [megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról]az Európai Unió alapértékeivel összhangban való gyakorlásához szükséges
változásokról
H/1487/1/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)
- a Kormány képviselője

nem támogatja
nem ért egyet
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Székely Sándor (DK), Dr. László Imre (DK), Gyurcsány
Ferenc (DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Hajdu László (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Varju László (DK)
Módosítópont: H/1487/1/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. Pont
Módosítás jellege: módosítás
1. A [rendszerváltozás óta a ]magyar Országgyűlés, mint a parlamentáris demokrácia legfontosabb
intézménye, amikor a [választásokon megnyilvánult demokratikus népakaratnak megfelelően
jön létre. A Sargentini-jelentés]2004. évi XXX. törvénnyel kihirdette a csatlakozásáról szóló
szerződést, valamint amikor a [demokratikusan megválasztott magyar parlament saját
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hatáskörében meghozott döntéseit, Alaptörvényét, jogszabályait]2007. évi CLXVIII. törvénnyel
kihirdette az Európai Unióról szóló szerződést és [személyi döntéseit támadta meg. Ezzel túllépte
hatáskörét és megsértette Magyarország szuverenitását]az Európai Közösséget létrehozó
szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződést, akkor elfogadta azokat az alapértékeket is,
amelyeken az Európai Unió alapul.
H/1487/1/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)
- a Kormány képviselője

nem támogatja
nem ért egyet
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Székely Sándor (DK), Dr. László Imre (DK), Gyurcsány
Ferenc (DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Hajdu László (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt
(DK), Varju László (DK)
Módosítópont: H/1487/1/3.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 2. Pont
Módosítás jellege: módosítás
2. Az Országgyűlés egyetért az Európai Parlamentnek az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke
(1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése
egyértelmű veszélyének megállapítására felszólító javaslatról (2017/2131(INL)) szóló jelentésében
megfogalmazott aggodalmakkal, amelyek a következő kérdésekre vonatkoznak:
(a) az alkotmányos és a választási rendszer működése;
(b) az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, valamint a bírák jogai;
(c) a korrupció és az összeférhetetlenség;
(d) a magánélet védelme és az adatvédelem;
(e) a véleménynyilvánítás szabadsága;
(f) a tudományos élet szabadsága;
(g) a vallásszabadság;
(h) az egyesülési szabadság;
(i) az egyenlő bánásmódhoz való jog;
(j) a kisebbségekhez tartozó személyek – köztük a romák és a zsidók – jogai, valamint a
kisebbségekkel szembeni gyűlölködő kijelentésekkel szembeni védelem;
(k) a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai;
(l) a gazdasági és szociális jogok.
Mi, magyarok büszkék vagyunk szabadságunkra, az ország szuverenitására és arra, hogy
Magyarország az Európa Unió tagja.
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Kijelentjük, hogy a magyar Országgyűlés és a magyar kormány kötelessége, hogy érvényt
szerezzen a magyar emberek jogainak és hazánk nemzetközi vállalásainak. Felszólítjuk
Magyarország kormányát, hogy a lehető legsürgősebben terjessze az Országgyűlés elé azokat a
törvényjavaslatokat, amelyeket szükségessé tesz a magyar polgárok alapvető szabadságjogainak az
Európai Unió alapértékeinek megfelelő érvényesülése.
[2. Az elmúlt években az Európai Uniót sújtó illegális bevándorlás a kontinens legfontosabb
problémájává vált.
Mi, magyarok a történelem során számos alkalommal magunk óvtuk meg Európát. Ezt tettük
az elmúlt években is: magyar katonák és magyar határőrök fáradságos munkájával védtük
Magyarország és Európa határait.
Mi, magyarok továbbra is eltökéltek vagyunk a keresztény kultúra közös megőrzésében.
Európa határait és az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni. A migrációt kibocsátó
országoknak segítséget kell nyújtani, és nem a bajt kell Európába hozni.
Megdöbbentőnek tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorlást támogató képviselői azért
ítélik el Magyarországot, mert megvédte a határait.
Visszautasítjuk a Sargentini-jelentésnek nevezett hazug bevándorláspárti vádirat rágalmait.
Visszautasítjuk a jelentést, amely azért támadja Magyarországot, mert nem fogadott be
bevándorlókat, elutasította a kvótát, jogi határzárat hozott létre, és büntethetővé tette az
illegális bevándorlás szervezését. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Parlament
bevándorláspárti többsége még egy olyan migráns mellett is kiállt, aki kövekkel támadt a
magyar rendőrökre.
Felháborítónak tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti képviselői a Szerződés
szabályaival ellentétesen, a tartózkodó képviselők szavazatát figyelmen kívül hagyva, csalással
fogadták el a Magyarországot és a magyar embereket rágalmazó jelentést!
A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha egyes üzleti csoportok
és egy spekuláns üzletember érdekei akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unióban, és
felülírhatják az alapszerződésben lefektetett szabályokat.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az illegális migrációt támogató szervezetek a magyar
embereket megbélyegezzék, amiért nem kívánják veszélybe sodorni a saját életüket és az
európai családok biztonságát.
Hisszük, hogy az Európai Unió minden tagállamát megilleti a szabad politikai gondolkodás
joga, amiért semmilyen hátrány nem érheti őket.
Elvárjuk az Európai Unió vezetőitől, hogy saját politikai meggyőződésüket ne akarják
rákényszeríteni a tagállamokra, és ne használják fel az uniós intézményrendszert jogellenesen
saját akaratuk kierőszakolására.
Mi, magyarok büszkék vagyunk szabadságunkra, az ország szuverenitása senkire át nem
ruházható, annak letéteményese a szabadon választott Országgyűlés.
A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek
biztonságát és Magyarország szuverenitását.
Kijelentjük, hogy a magyar Országgyűlés és a magyar kormány kötelessége, hogy érvényt
szerezzen a magyar emberek szabad választáson kimondott akaratának: csak a magyarok
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dönthetnek arról, kivel szeretnének együtt élni és kivel nem.
Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy ne engedjen a zsarolásnak: utasítsa vissza a
Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott,
Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben!
Kijelentjük, hogy Magyarország maga védi a határait! Fenntartjuk a kerítést és nem
engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határőrizet jogát.]
H/1487/1/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)
- a Kormány képviselője
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nem támogatja
nem ért egyet
nem ért egyet

